(CONTRACTE ADMINISTRATIU

D'una banda, la Sra. NOEMÍ LLAURADÓ SANS, Alcaldessa accidental, assistida pel
Secretari General de la Corporació, el Sr. JAUME RENYER ALIMBAU en la seva
qualitat de fedatari públic, a l’empara del que disposa l’article 3.2.i) del RD
128/2018, de 16 de març.

I de l'altra, el Sr. SANTIAGO MOLINER NEIRA, major d'edat, amb DNI número
43415026L.

INTERVENEN
La Senyora Noemí Llauradó Sans, en nom i representació de l'Excm. AJUNTAMENT
DE REUS, en virtut de l’avocació de competències que resulta del decret de
l’Alcaldia de data 16 de juliol de 2019.
El Senyor Santiago Moliner Neira, en nom, representació i com administrador únic
de l’empresa SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES,SL, que va ser constituïda per
temps indefinit mitjançant escriptura pública del dia 23 de setembre de l’any 1997,
amb número de protocol 3603 i autoritzada pel notari de Barcelona, el sr. Ignacio
Manrique Plaza, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 30093, foli 88, fulla
B-164370, inscripció 1ª i amb CIF B61461810. Amb domicili social al Passeig de Sant
Joan,183-185 Entl. 3Er i entl. 4t, Barcelona.
Les seves facultats resulten de la mateixa escriptura de constitució
Ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat,
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MANIFESTEN
I.- OBJECTE. L’objecte d’aquest contracte és el servei del punt d’assessorament
energètic de l’Ajuntament de Reus, d’acord amb el plec de clàusules administratives
i tècniques particulars aprovat per Decret de la Regidora delegada de l’Àrea
d’Hisenda número 2022003118, de data 14 de febrer de l’any 2022.
II.- PROCEDIMENT CONTRACTUAL. Aquesta licitació s’ha realitzat mitjançant
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, amb diversos criteris
d’adjudicació, a l'empara dels articles 17, 22, 131, 156 i 158 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
III.- FINANÇAMENT. Existeix consignació en el pressupost Municipal, per atendre
aquesta obligació contractual, a l’empara de l’article 116 de la LCSP.
IV.- REQUERIMENT PREVI. A la vista de la proposta d'adjudicació feta per la mesa
de contractació de data 7 de juny de l’any 2022, per Decret número 2022010977 de
la Regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda, de data 10 de juny de l’any 2022, es va
requerir a l’empresa SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES,SL, per tal que presentés
la documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, així com que constituís la garantia definitiva
equivalent al 5% del preu final ofert (24.779,52 euros IVA exclòs) per import de
1.238,97 euros.
V.- ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PER A CONTRACTAR. L'empresa licitadora, en
el termini concedit, va presentar la documentació requerida, la qual acredita la
personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o professional per
a contractar assenyalada a la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars i va dipositar la garantia definitiva.
VI.- ADJUDICACIÓ. Per Decret de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda número
202203660 de data 26 de juliol de 2022 es va adjudicar a l’empresa SM SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES,SL el servei del punt d’assessorament energètic de
l’Ajuntament de Reus, per un import de 29.983,22 (IVA Inclòs) podent arribar a la
despesa màxima estimada de 31.232,52 euros (IVA Inclòs), corresponent als dos
anys de durada inicial del contracte, d’acord amb les condicions especificades a la
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seva oferta econòmica de data 3 de març de l’any 2022, i per un preu unitari de
44,42 euros/hora.
VII.- GARANTIA. D’acord amb la carta de pagament del dia 27 de juny de l’any
2022, s’ha dipositat la garantia definitiva corresponent a 1.238,97 euros.
El termini de garantia s’estableix fins a la finalització de la totalitat dels serveis
objecte de la present contractació.
I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicador i adjudicatari respectivament,
formalitzen el present contracte pel que,
.P A C T E N
PRIMER.- El Senyor Santiago Moliner Neira, en nom, representació i com
administrador únic de l’empresa SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES,SL s’obliga a
executar el servei del punt d’assessorament energètic de l’Ajuntament de Reus, per
un import de 29.983,22 (IVA Inclòs) podent arribar a la despesa màxima estimada
de 31.232,52 euros (IVA Inclòs), corresponent als dos anys de durada inicial del
contracte, d’acord amb les condicions especificades a la seva oferta econòmica de
data 3 de març de l’any 2022, i per un preu unitari de 44,42 euros/hora.
SEGON.- El termini d’execució serà de 2 anys des de l’endemà de la formalització
del corresponent contracte administratiu.
Aquest termini es podrà prorrogar per dos anys més.
TERCER.- De conformitat amb l’apartat M del quadre de característiques del
contracte, l’empresa contractista ha de complir les següents condicions especials
d’execució:
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la
igualtat entre homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial
d’execució la no utilització de llenguatge sexista en cap document escrit ni visual
relacionada amb el contracte.
El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració
de condicions especials d’execució:
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
A les condicions especials d’execució se li atribueix el caràcter d’obligació
contractual essencial, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del
contracte.
QUART.- Els treballs s’hauran d’ajustar a les clàusules establertes al plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, a l'oferta presentada i a les
instruccions dels responsables dels serveis municipals.
CINQUÈ.- No procedeix la revisió de preus de conformitat amb l'article 103.2 de la
LCSP.
SISÈ.- No existeix cap relació laboral entre el personal de l’empresa i l’Ajuntament
d’acord amb els termes previstos a la Instrucció de Secretaria de data 2 de
novembre de 2012, dictada de conformitat amb la disposició addicional primera
del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.
SETÈ.- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de
factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
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terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP i d’acord amb la
clàusula 27ena del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars, prèvia conformitat del departament responsable del contracte.
D’acord amb el reglament de factures electròniques de l’Ajuntament de 6 de juliol
de 2012, el lliurament de factures per part del licitador adjudicatari d’aquest
procediment de contractació s’efectuarà per mitjans electrònics.
VUITÈ.- L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització
parcial de la prestació objecte d’aquest contracte d’acord amb el previst en la LCSP,
per tant, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i d’acord amb la previsió de
l’apartat P del quadre de característiques del plec.
NOVÈ.- L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions
vigents en matèria laboral i de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
DESÈ.- L’Ajuntament podrà imposar, en cas d’incompliment de les condicions
contractuals, les penalitats detallades, a la clàusula vint-i-tres i a l’Annex IV del Plec
de clàusules tècniques particulars que regeix la contractació del servei.
ONZÈ.- L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte,
excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i
directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels
vicis del projecte elaborat per l’Administració.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui
a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte.
DOTZÈ.- Dins dels límits, i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el
LCSP, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons
d’interès públic, acordar la resolució i els seus efectes.
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TRETZÈ.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se
li hagués donat el referit caràcter, en els plecs, o en el contracte, o que, per la seva
pròpia naturalesa, hagi de ser tractada com a tal.
D’acord amb el que disposa l’article 133 del LCSP, el contractista no pot difondre la
informació a la que tingui accés en ocasió de l’execució del contracte. Durant tota la
vigència del contracte haurà de preservar el compliment d’aquest principi, així com
el de respectar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals així com el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD); i així com
qualsevol altra normativa aplicable i vigent sobre la protecció de dades de caràcter
personal que pugui donar-se durant l’execució del present contracte.
A tal efecte se signarà el Contracte de Tractament de Dades entre l’adjudicatària i
l’Ajuntament de Reus.
CATORZÈ.- D’acord amb l’Annex VI del Plec de clàusules, les regles especial
respecte del personal de l’empresa contractista són:
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part
de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la
verificació per part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i
que les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons
justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en
tot moment a l’Administració.
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte,
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i
continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la
negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i
vacacions, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència,
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les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals
en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria,
així com quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre
empleat i ocupador.
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a
objecte del contracte.
4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves
pròpies dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui
autoritzada a prestar els seus serveis en les dependències administratives. En
aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball
diferenciats del que ocupin els empleats públics. Correspon també a l’empresa
contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de
fer-se constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, els
serveis es prestin en les dependències administratives.
5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves
obligacions les següents:
Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant
de l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de
l’Administració, en tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del
contracte.
Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip
de treball de les funcions que té encomanades, així com controlar
l’assistència d’aquest personal al lloc de treball.
Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del
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contracte, havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com
l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
QUINZÈ.- D’acord amb l’Annex VII del Plec de clàusules, són obligacions
contractuals essencials:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
SETZÈ.- El present contracte té naturalesa administrativa i es declara la
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, en cas de litigi entre les
parts contractants.
DISSETÈ.- El contracte s'ajustarà a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, al RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP a la legislació contractual vigent, i a totes les altres normes específiques i
complementàries que resultin d’aplicació.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en
aquest document, i es signa a un sol efecte; i jo, el Secretari, en dono fe. El
contracte s'entendrà perfeccionat en la data de la última de les dues signatures
electròniques de les parts intervinents.

La Contractista,
Santiago Moliner Neira
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES,SL,

L’alcaldessa accidental,
Noemí Llauradó Sans

El Secretari General,
Jaume Renyer i Alimbau
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